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1. Inleiding 
 
In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het 

schooljaar 2020-2021. Het doel is een evaluatie van het afgelopen schooljaar, gezien 

in de context van het meerjarenbeleidsplan, zoals beschreven in het schoolplan 

2019-2023. Dit jaarverslag is geschreven voor alle betrokkenen van de school. We 

willen geïnteresseerden graag informeren over het verloop van de 

onderwijsontwikkelingen in de school en over hetgeen we bereikt hebben. Tot slot 

willen we kort aangeven wat de voornemens zijn voor het komend schooljaar. 

Uitgebreidere informatie hierover vindt u in het jaarplan 2021-2022 dat ter inzage ligt 

op school.  

 

Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt in het jaarverslag zo min mogelijk 

verwezen naar bestaande schooldocumenten en worden de zaken beknopt 

geformuleerd. In sommige gevallen wordt verwezen naar een bijlage. De 

voorgenomen doelen en activiteiten worden telkens kort weergegeven, waarna 

wordt ingegaan op de resultaten en ervaringen in het afgelopen jaar. 

  

Een woord van dank aan iedereen die zich in het afgelopen jaar voor de school 

heeft ingezet en in het bijzonder: het team voor getoonde inzet, geduld en 

creativiteit bij het geven van onderwijs aan onze kinderen en in het bijzonder tijdens 

de tweede Corona-lockdown en de periode van het thuisonderwijs. Verder dank 

aan de oudervereniging voor de hulp bij vieringen en voor de klusjes en karweitjes 

die werden verricht, de medezeggenschapsraad voor het positief en constructief 

meedenken en de vrijwilligers die hun vrije tijd beschikbaar stelden om hand- en 

spandiensten te verrichten.  

 

Het jaarverslag van de Johannesschool, brinnummer 09AM, voor het schooljaar 

2020-2021 is opgesteld door de directeur van de school en dient als 

verantwoordingsinstrument voor ouders, leerkrachten en bestuur. 

 

Imke Breteler 

Directeur Johannesschool 

 

 

 



Jaarverslag Johannesschool 2020-2021  3  

2. Onderwijskundig beleid  

2.1. Onderwijs inhoudelijk         

                  

Voor de periode 2019-2023 hebben wij als team gekozen voor een aantal pijlers. 

Deze pijlers vormen de leidraad voor de verdere inrichting en verdieping van ons 

onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 -het eerste schooljaar van de 

schoolplanperiode- zijn we gestart met de praktische invulling en vormgeving van de 

pijlers, welke gedurende het afgelopen schooljaar ’20’-21 verder vorm hebben 

gekregen.  
 

 

 

Pedagogisch klimaat:  

 Positieve schoolregels 

 Het ontwikkelen van een positief werkklimaat en 

taakgerichtheid m.b.v. Orka-lessen 

 Begeleiden en volgen van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

 

 

 

Implementatie en borging wereldoriëntatie, expressie-

onderwijs  

 Samenhangend geheel bieden van kennis én vaardigheden 

 Vergroten van eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten 

 Ontdekkend en onderzoekend leren m.b.v. Blink Wereld 

 Verbetering expressie-onderwijs m.b.v. de Cultuurtrein 

 

 

 

 

Opbrengstgericht werken 

 Goede lessen met een goede instructie 

 Verbeteren van de opbrengsten: voldoen aan eigen 

schoolnorm 

 Samenwerkend en collegiaal leren 

 

 

 

 

 

Bouwen aan de organisatie 

 Opstellen van ambitie- en kwaliteitskaarten 

 Het vakmanschap van de leraar staat centraal; 
 Er is duidelijkheid, richting en ruimte; 

 Er is een goede balans tussen wat moet en mag; 

 Er is een professionele schoolcultuur; 

 De beschreven processen zijn van waarde voor de school. 
 

 

 

  

1 

2 

3 

4 
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Wat hebben we in 2020-2021 gedaan ten aanzien van ons 

pedagogisch klimaat? 
De Johannesschool wil al haar leerlingen een veilige omgeving bieden. 

Groepsprocessen blijven altijd in beweging en daarom willen we samen met onze 

leerlingen blíjven werken aan een positief (werk)klimaat, taakgerichtheid en het 

nemen van eigen verantwoordelijkheid. 

 

Orka staat voor de training van kinderen én de leerkracht en wordt gebruikt om 

keuzes te trainen: wat kun je zelf doen en wat kun je voor een ander doen? Orka 

traint leerkrachten om hun leerlingen te coachen een superheld te kiezen, waardoor 

de kinderen zelfstandig keuzes leren maken in de sociale omgang met elkaar. Ze 

leren voor zichzelf op te komen én oog te hebben voor de ander. Verder leren de 

leerkrachten gedragsinstructies uit te spreken, zodat elk gedrag van kinderen een 

keuze wordt.  

 

Afgelopen schooljaar zijn in iedere groep twee keer per week Orka-lessen gegeven, 

waarbij de leerkrachten een aantal lessen werden begeleid en gecoacht door Rino 

Vijverberg van Praktijk Orka. Verder hebben we de Orka-aanpak uitgerold in de 

school door ook de medewerkers van onze overblijfvereniging Knabbel en Babbel 

een Orka-training aan te bieden, die goed bezocht werd. Nu ook de 

overblijfmedewerkers bekend zijn met Orka, kan de aanpak meer eenduidig in de 

school én op het plein vorm krijgen, wat de structuur voor de kinderen vergroot.  

 

 

Aandacht voor sociale vaardigheden en de weerbaarheid van 

kinderen is continu van belang, zodat zij steeds beter keuzes 

durven te maken in groepsprocessen en meer 

verantwoordelijkheid durven te nemen. In de school is Orka 

zichtbaar en herkenbaar voor de leerlingen én de ouders. 

Tijdens de periode van thuisonderwijs hebben de ouders 

informatie ontvangen hoe zij de Orka-aanpak desgewenst ook 

thuis in konden zetten en is hen een korte online oudercursus aangeboden.   

 

In het schooljaar 2021-2022 wordt de Orka-training opnieuw aangeboden aan onze 

nieuwe leerkrachten en aan de medewerkers van onze overblijfvereniging Knabbel 

en Babbel.  

 

 
Gezonde School, thema Welbevinden  

Wij zijn in het schooljaar 2019-2020 gestart met een traject van de 

Gezonde School. Na een aantal inspirerende gesprekken met Marja 

Hogervorst van de GGD en de ondersteuning door het TRIMBOS 

instituut met Danielle Meije hebben we binnen de Gezonde School 

gekozen voor het thema Welbevinden, omdat dat goed aansluit bij 

onze kernwaarden Betrokkenheid,  In ontwikkeling en Verantwoordelijkheid. In juli 

2020 heeft de Johannesschool het vignet Welbevinden behaalt en officieel 

uitgeroepen tot Gezonde School. 

 

Het volgen van het traject Gezonde School was bijzonder waardevol, omdat we nu 

in staat zijn het ‘waarom’ van onze keuzes beter uit te dragen, te doorvoelen en 

door te voeren in de hele school. Wij hebben het Welbevinden een bewuste plek 

gegeven in het beleid van de school, met een activiteitenplan en een Gezonde 
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School-Coördinator die zorgdraagt voor de 

borging van gemaakte afspraken. Ieder jaar 

maakt onze Gezonde School-Coördinator een 

rondje langs alle groepen en bespreekt met de 

leerling wat Welbevinden bij ons op school 

betekent, aan de hand van een prachtige 

praatplaat (gemaakt door een ouder).  

De Gezonde School-Coördinator zorgt ervoor 

dat het onderwerp Welbevinden op de school 

levend blijft, werkt het activiteitenplan 

tussentijds bij en zorgt voor het borgen van de 

afspraken. De afspraken die aansluiten bij het 

Welbevinden op school staan allemaal in kwaliteitskaarten beschreven. Deze 

kwaliteitskaarten worden jaarlijks met het team geëvalueerd en herijkt.   

 

 

Wat hebben we in 2020-2021 gedaan ten aanzien van 

implementatie en borging wereldoriëntatie?  
Met ingang van het schooljaar ’19-’20 zijn we voor wereldoriëntatie gestart met de 

thematische methode Blink Wereld Geïntegreerd (BWG), in groep 3 t/m 8. We 

hebben hiervoor gekozen, omdat kinderen doorgaans van nature een grote mate 

van nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit hebben. We vinden het 

belangrijk om hier in ons onderwijs op aan te sluiten en zo de betrokkenheid bij de 

lessen te vergroten. De methode Blink Wereld Geïntegreerd zet  

aan tot zelf onderzoeken en ontdekken. Kinderen worden gestimuleerd eigenaar te 

worden van hun eigen onderzoekscyclus en komen zo al zoekend tot vaardigheden, 

inzichten en kennis.  

 

Dit schooljaar hebben we de afspraken uit de kwaliteitskaart besproken en 

geactualiseerd. Door de lockdown was er geen mogelijkheid om alle ‘eigen 

onderzoeken’ te doen. We  hebben er toen voor gekozen om van alle thema’s wel 

in ieder geval de kennislessen te doen, zodat het behalen van de kerndoelen 

gewaarborgd is. De nadruk heeft dit jaar gelegen op het borgen van gemaakte 

afspraken. Aan het einde van het jaar is de kwaliteitskaart geëvalueerd en voor het 

komend schooljaar aangepast. 

 

Door het vertrek van onze Blink-begeleider bij BCO is de ronde klassenbezoeken voor 

Blink niet doorgegaan. De klassenbezoeken krijgen komend schooljaar vorm vanuit 

de stuurgroep en met inzet van collegiale klassenconsultatie.  

 

De leerkrachten zijn steeds vaardiger hun wereldoriëntatie lessen vorm te geven. Zij 

hebben meer kennis van de aanpak, didactiek en pedagogiek van het 

onderzoekend leren en hanteren dit tijdens hun lessen. Het thematisch werken wekt 

enthousiasme bij de leerlingen, waardoor zij met plezier leren en uitgedaagd worden 

om het thema verder uit te diepen. Tijdens het onderzoek, waarbij de kinderen in 

groepjes werken, komen vaardigheden als samenwerken en communicatie 

veelvuldig aan bod. 

 

In schooljaar 2020-2021 zijn we begonnen met Blink plus voor de plusleerlingen bij ons 

op school. Hierdoor krijgen zij uitdagende opdrachten die aansluiten bij de 

wereldoriëntatie methode en die aandacht hebben voor het ontwikkelen van de 

21-eeuwe vaardigheden. 
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In het schooljaar 2021-2022 zal er voor de nieuwe leerkrachten een scholing over 

BWG plaatsvinden, zodat zij volledig mee kunnen met de manier van werken van de 

methode bij ons op school. Verder is bij de evaluatie besloten om twee ‘eigen 

onderzoeken’ optioneel te houden, zodat de onderzoeken die wel verplicht zijn 

meer tijd in beslag kunnen nemen en kwalitatief beter gedaan kunnen worden.  
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Wat hebben we in 2020-2021 gedaan ten aanzien van 

implementatie en borging expressie-onderwijs?  
Afgelopen schooljaar hebben we opnieuw gekozen voor muzieklessen in alle 

groepen, op maandag om de week. De lessen werden gegeven door een 

vakdocent van het Muziekpand. Hierbij werd mede gebruik gemaakt van de 

methode 123Zing.  

 

Zoals ieder schooljaar, is ook dit jaar genoten van de samenwerking met KijkKunst. In 

veerband met de Coronamaatregelen werden de voorstellingen en 

tentoonstellingen digitaal aangeboden en in de klassen getoond.   

 

‘Live’ museumbezoeken konden dit schooljaar helaas geen doorgang vinden, maar 

in diverse groepen is een digitaal alternatief geweest.   

 

De lessen beeldende kunst hebben hun vaste plek gekregen in de school. Er is een 

document gemaakt door de intern cultuur coördinator waar alle leerkrachten bij 

kunnen. Dit document biedt een minimum aan lessen dat gegeven moet worden in 

alle groepen om de kerndoelen beeldende kunst te behalen en de leerlijn 

‘beeldend’ te borgen. In het document staan tevens extra lessuggesties, passend bij 

de thema’s die gevolgd worden voor wereldoriëntatie en in de groepen 1-2. Tot slot 

is ook VTS (Visual Thinking Strategies) hierin opgenomen. Leerkrachten starten hun 

thema met een afbeelding op de manier zoals VTS omschrijft. De vervolgscholing 

door Kunstgebouw die hiervoor gepland stond is wegens Coronamaatregelen 

helaas niet doorgegaan.   

 

Afgelopen schooljaar bestond de Johannesschool 50 jaar en dat hebben we 

gevierd middels een kunstvoorstelling met dans, muziek, beeldende textielkunst en 

fotografie. Het thema van de voorstelling was Duurzaamheid, benaderd vanuit de 

elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur. De voorstelling is tot stand gekomen in 

samenwerking met onze Pijnackerse partners de Cultuurtrein en K.A.K. (Kunst van Alle 

Kanten). Onder leiding van Belinda van Trier (Balletstudio Belinda), Suzan Vermeer 

(Excelsior), Caroline Grootenboer (Changeable Art) en Victor van Leeuwen 

(Fotografie Levend Echt) zijn de groepen aan de slag gegaan. Iedere klas heeft na 

een kennismaking met de kunstvormen één discipline verdiepend uitgewerkt tot een 

eindvoorstelling. Een prachtige, intense kennismaking voor onze leerlingen met 

diverse kunstdisciplines! 

 

De intern cultuur coördinator is aanwezig geweest bij drie vergaderingen en twee 

scholingen, welke georganiseerd werden door de Cultuurtrein en door KijkKunst.   
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Wat hebben we in 2020-2021 gedaan ten aanzien van het 

opbrengstgericht werken? 
We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften 

van onze leerlingen, want alleen dan kan ieder kind optimaal tot leren komen en zijn 

of haar leerdoelen behalen. Het gaat er niet om dat alle leerlingen evenveel groei 

kunnen of moeten behalen, maar dat álle leerlingen kenniswinst behalen en succes 

ervaren.  

 

In het schooljaar 2020-2021 hebben we twee keer in teamverband de resultaten van 

methodegebonden toetsen en Cito M- en E-toetsen geanalyseerd in combinatie 

met de uitkomsten van SCOL. Aan de hand van de resultaten van de Cito M- en E-

toetsen m.b.v. Focus PO hebben alle leerkrachten nieuwe interventies opgesteld.  

 

Afgelopen schooljaar hebben we teambreed scholing gevolgd over EDI, Expliciete 

Directe Instructie (door Marcel Schmeier, Expertis) en over Technisch lezen in een 

doorgaande lijn (door Marita Eskes, Expertis). Beide scholingen gaven concrete 

handvatten voor het verder verbeteren van het didactisch handelen van de 

leerkrachten. Onder begeleiding van Marita Eskes hebben we schoolbrede 

afspraken gemaakt ter verbetering van ons technisch leesonderwijs. 

 

Op basis van de analyse van de Cito-Eindtoetsen (groep 3 t/m 7) schooljaar 2020-

2021 komt naar voren dat het vakgebied begrijpend lezen een speerpunt is voor de 

Johannesschool. In drie van de vijf groepen komt uit het schooloverzicht van de 

Cito-Eindtoetsen naar voren dat op het gebied van begrijpend lezen minder goed 

wordt gescoord dan tijdens de Cito-Eindtoetsen van hetzelfde leerjaar in het 

voorafgaande schooljaar. Goed kunnen technisch lezen is een voorwaarde voor 

goed begrijpend lezen. We zullen de aanpak voor technisch lezen komend 

schooljaar verder verdiepen en tegelijk -in samenwerking met Marita Eskes en de 

stuurgroep technisch lezen- ons begrijpend leesonderwijs verder vormgeven.  

 

In het schooljaar 2020-2021 kregen de plusleerlingen vanaf groep 2 een aangepaste 

weektaak. Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 verrijkings- en 

verdiepingsleerstof op maat aangeboden. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

werken met de plusopdrachten van Blink. Om de week was er een online 

contactmoment met de intern begeleider over de vorderingen van deze leerlingen. 

De intern begeleider informeerde de betreffende leerkrachten over de voortgang. 

De beoordelingen van de plusopdrachten werden vermeld op het rapport. 

 

In mei en juni 2021 hebben we gewerkt aan de schoolscan, om richting te geven 

aan de inzet van de NPO-gelden. De MR heeft in juni 2021 ingestemd met onze 

ambitiekaart Nationaal Programma Onderwijs. Zoals besproken in de GMR van 14 

juni 2021 werd het NPO Plan van aanpak op de SKOP scholen in hoofdlijnen 

vastgesteld voor de zomervakantie. Na de zomervakantie krijgt het meer tot in detail 

invulling.  
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Wat hebben we in 2020-2021 gedaan ten aanzien van bouwen 

aan de organisatie?  
De werkdruk in het onderwijs is hoog, ook op de Johannesschool. We streven naar 

het verminderen van werkdruk, zodat er tijd en ruimte ontstaat om ons 

vakmanschap verder te ontwikkelen. Het boek ‘En wat als we nu weer eens gewoon 

gingen lesgeven? Een kwaliteitsaanpak voor scholen’ is daarbij onze leidraad.  

 

We streven naar een verdere verbetering van de doorgaande lijn binnen school. 

Om dit te bereiken leggen we afspraken zo helder en zo praktisch mogelijk vast in 

kwaliteitskaarten. Zo werken we toe naar een schoolteam met focus, samenwerking 

en dezelfde afspraken.  

 

Dit schooljaar zijn de volgende kwaliteitskaarten opgesteld: 

- Orka 

- Basisafspraken kleutergroepen 

- Organisatie werkgroepen 

 

De reeds bestaande kwaliteitskaarten zijn afgelopen jaar geëvalueerd en herijkt.  

 

In het schooljaar 2021-2022 werken we verder aan het opstellen van nieuwe 

kwaliteitskaarten. Als team zullen we bepalen welke processen we in het schooljaar 

2021-2022 vast willen leggen in een kwaliteitskaart.  
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Wat hebben we in 2020-2021 gedaan ten aanzien van ICT?  
Door de komst van Snappet in de groepen 5 t/m 8 in het schooljaar 2018-2019 is het 

werken in de groepen en het werken met de weektaak in de bovenbouw 

veranderd. Snappet verbetert voortdurend en mede daardoor passen we de lessen 

en de daarbij behorende instructie ook aan. Tijdens een bouwsessie met de groepen 

5 t/m 8 hebben we de kwaliteitskaart besproken en de bijbehorende afspraken 

vastgesteld. Deze afspraken worden natuurlijk ook in de toekomst met enige 

regelmaat opnieuw besproken en aangepast.  

  

Door de coronapandemie, en de daarmee gepaard gaande sluiting van de 

basisscholen, werden we genoodzaakt ook thuisonderwijs te verzorgen. Daarin 

hebben we een goede ontwikkeling doorgemaakt. Alle kinderen hebben een eigen 

Teams account gekregen en op deze manier konden de lessen online aan de hele 

groep gegeven worden. Daarnaast konden de leerkrachten ook via Teams kinderen 

in groepjes of individueel begeleiden. De gesprekken met ouders werden ook via 

Teams gehouden. Voor ieder nieuw aangemeld kind ontvangen de ouders een 

inlogcode en wachtwoord voor een eigen Teams account, zodat we in de toekomst 

bij calamiteiten direct kunnen overschakelen naar online lessen.  

 

Er zijn in het schooljaar 2020-2021 nieuwe leerkrachtcomputers aangeschaft, ter 

vervanging van oude, traag geworden desktops.  

  

Het werken met communicatieplatform SocialSchools is verder uitgediept en 

iedereen (ouders en leerkrachten) maakt nu gebruik van deze app. Veel informatie 

en communicatie over de groep en individuele kinderen loopt via SocialSchools. De 

website van de school wordt regelmatig onderhouden, zodat ook nieuwe ouders 

daar de benodigde informatie kunnen vinden.   

 

Deelname aan de First Lego League is dit schooljaar aangeboden als naschools 

aanbod, onder leiding van Esther Bennett. Jammer genoeg had deze activiteit ook 

te maken met de Corona-beperkingen en moesten er veel lessen online gegeven 

worden. Door de beperkingen kon ook de finaledag niet doorgaan. Toch hebben 

de kinderen met veel enthousiasme samen gewerkt aan het bouwen en het 

besturen van de zelfgemaakte robot. 

 

In het SKOP-brede ICT-netwerk heeft een oriëntatie plaatsgevonden om op een 

goede en verantwoorde manier de kinderen in de toekomst lessen 

mediawijsheid/21e-eeuwse vaardigheden aan te bieden. In het schooljaar 2021-2022 

zal er een start gemaakt worden met lessen mediawijsheid met behulp van een 

gekozen methode.  
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2.2.  Opbrengsten  

Doorgaans worden twee keer per jaar van alle groepen de trendanalyses van de 

midden- en eindtoetsen van de Cito van de verschillende vakgebieden besproken 

met het team. Er zijn daarbij streefdoelen opgesteld voor de gehele school, voor alle 

verschillende vakgebieden. Op dit moment halen we deze streefdoelen nog niet in 

iedere groep voor alle vakgebieden.  

 

In januari 2021 hebben we besloten de Cito M-toetsen in het schooljaar 2020-2021 

niet af te nemen. Door de lockdown hadden de kinderen veel onderwijstijd en lessen 

gemist. Het afnemen van de Cito-toetsen kost jaarlijks veel tijd en deze tijd 

besteedden we dit keer liever volledig aan het geven van lesinstructie. Om die 

reden hebben we afgelopen schooljaar teambreed alleen de trendanalyses van de 

Cito E-toetsen met het team besproken. Verder hebben we teambreed de 

schoolscan geanalyseerd, die is opgesteld om richting te geven aan de besteding 

van de NPO gelden.  
 

2.3 IEP eindtoets groep 8 

We werken op de Johannesschool sinds het schooljaar ’18-’19 met de IEP Eindtoets. 

We hebben hiervoor gekozen, omdat de IEP Eindtoets werkt met overzichtelijke 

toetsboekjes die qua vormgeving en inhoud aansluiten bij de leefwereld van groep 

8-leerlingen. Bovendien lopen de opgaven van de IEP Eindtoets op in 

moeilijkheidsgraad, waardoor ieder kind start met succeservaringen en vol 

vertrouwen begint aan de eindtoets. 

 

In het schooljaar ‘20- ’21 is de IEP-toets afgenomen, ondanks de lange lockdown in 

de periode ervoor. Onze school scoorde gemiddeld 85. Netjes boven het landelijk 

gemiddelde van 79,7. (In het schooljaar ’19-’20 is de IEP-eindtoets niet afgenomen in 

verband met Corona.) 

 

Overzicht resultaten CITO centrale eindtoetsen Johannesschool  

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Score 535,3 536,8 532,5 535,3 532,2 535,2 534,1 535,6 537,1 

Landelijk 

gemiddelde 

534,9 535,1 535,1 534,7 534,4 534,8 534,5 535,1 534,9 

 

Overzicht resultaten IEP-eindtoets Johannesschool  

 2019 2020 2021 

Score 87,1 - 85 

Landelijk 

gemiddelde 

81,8 - 79,7 

 

  



Jaarverslag Johannesschool 2020-2021  12  

3. Voornemens voor het schooljaar 2021-2022 
 
Voornemens voor het schooljaar 2021-2022 staan verwoord in het jaarplan 2021-2022 

dat ter inzage ligt op de Johannesschool.  

 

Inzet werkdrukverlagingsgelden 

In juni 2021 is besloten om de werkdrukverlagingsgelden op de Johannesschool als 

volgt in te zetten in het schooljaar 2021-2022:   

 Iedere groep heeft 5 lesdagen beschikbaar voor administratie e.d.  

 De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht 

gymnastiek. Een deel van het werkdrukgeld wordt besteed aan de tweede 

dag vakleerkracht voor groep 3 t/m 8; 

 De groepen 1-2 krijgen in het schooljaar één keer per week gymles van een 

vakleerkracht gymnastiek. Een deel van het werkdrukgeld wordt besteed aan 

het inhuren van deze vakleerkracht voor de kleutergym én aan het realiseren 

van 45 minuten vervanging voor iedere groep 1-2, zodat de leerkrachten van 

alle groepen twee keer per week +/- 45 minuten administratietijd hebben. 

 Een deel van het werkdrukgeld gaat naar 4 uren voor de onderwijsassistent. 

 De groepen 1 t/m 8 krijgen om de week muziekles van een vakleerkracht 

muziek. Een deel van het werkdrukgeld zal hieraan besteed worden. 
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4. Personeel  

4.1. Formatie  

 Directeur: Imke Breteler 

 Onderbouwcoördinator: Marcella van der Sluis  

 Bovenbouwcoördinator: Rozanne Veldhoven   

 Dertien groepsleerkrachten  

 Vakleerkracht gymnastiek 3 t/m 8: Gerben Pels  

 Vakleerkracht gymnastiek 1-2: Roel de Jong 

 Intern Begeleider onderbouw: Alice van Ruiten  

 Intern Begeleider bovenbouw: Mijke Deweer 

 Reken-coördinator: Rachel van der Vliet 

 Gezonde School-Coördinator: Marcella van der Sluis  

 Intern Cultuur Coördinator: Lisa Agter 

 ICT-coördinator: Thera van der Helm  

 Opleider in de school: Alice van Ruiten  

 Extra begeleiding leerlingen/onderwijsassistent: Michelle van der Kooij 

 

Daarnaast is aan onze school verbonden een: 

 Conciërge: Suzanne Hoogeveen 

 Administratieve kracht: Joke van den Bogaerdt  

 

 

Klassenverdeling 

In het schooljaar 2020-2021 waren de kinderen verdeeld over acht groepen.   

 

Groep 1/2 A  Jacqueline Spitteler  

Groep 1/2 B  Marcella van der Sluis  

Groep 3  Lisa Agter, Rachel van der Vliet 

Groep 4   Sema Karadavut, Janneke Lous 

Groep 5            Katja Ruesen, Petra Jutte (en zij-instromer Laura Paas) 

Groep 6   Thera van der Helm, Janneke Lous 

Groep 7  Eerste half jaar: Gemma Broen, Ella Dingemans 

Tweede half jaar: Sanne Klijn, Rozanne Veldhoven   

Groep 8  Anne-Marieke Kesseler 

 

4.2.          Personeelsbeleid  

Stagiaires  

We vinden het als school tot onze taak horen een bijdrage te leveren aan de 

opleiding van nieuwe leerkrachten. In het afgelopen jaar hebben meerdere 

studenten onze school bezocht. Zij hebben in verschillende groepen stage gelopen. 

De studenten komen van verschillende scholen, onder andere van PABO Thomas 

More. Ook dit schooljaar heeft een stagiair Onderwijsassistente vanuit LOI 

(onderwijsassistent) stage gelopen. 

 

De maatschappelijke stages vanuit het voortgezet onderwijs konden helaas niet 

doorgaan in verband met de Coronamaatregelen.  
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4.3  Scholing  

Individueel  

Meerdere teamleden hebben scholingsbijeenkomsten gevolgd binnen de SKOP 

Academie, de CED-groep, de AVS en via E-wise. Helaas zijn er door de 

Coronamaatregelen en het sluiten van de scholen een aantal bijeenkomsten 

doorgeschoven of geannuleerd.  

 

Nascholing team   

Het team heeft een aantal studiedagen per jaar. Deze studiedagen werden soms 

gevuld met een programma voor het gehele team en soms met een programma 

voor de verschillende bouwen. De scholing die we als team gevolgd hebben was 

afgelopen jaar gericht op EDI, Expliciete Directe Instructie (door Marcel Schmeier, 

Expertis) en Technisch lezen in een doorgaande lijn (door Marita Eskes, Expertis). De 

scholingen konden helaas niet live doorgaan, maar de online trainingen boden een 

waardig alternatief.  

4.4.  Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuim van het afgelopen schooljaar was 2,62%.  

4.5.  ARBO / BHV 

De zorg voor arbeidsomstandigheden binnen de school is gericht op veiligheid, 

gezondheid en welzijn. Deze zorg is vastgelegd in de Arbo-wet. Binnen onze school 

hebben we voldoende BHV-ers. In dit schooljaar hebben alle BHV-ers de verplichte 

bijscholing gevolgd.  

 

Risico Inventarisatie en evaluatie, plan van aanpak.  

In december 2020 is het plan van aanpak van de Risico Inventarisatie & Evaluatie 

opgesteld.  

 

Ontruimingsplan  

Ieder jaar vinden er ontruimingsoefeningen plaats. Ook dit jaar heeft er een 

ontruimingsoefening plaats gevonden, samen met de buurscholen en de BSO 

Skippy/Pepijn. De ontruiming verliep snel en ordelijk. N.a.v. deze ontruiming heeft er 

een evaluatie met de buurscholen en opvang plaatsgevonden. 

 

  

 

Het aantal ongevallen en de spreiding over de groepen en activiteiten hebben 

geen aanleiding gegeven voor verdere actie. Er zijn geen risico’s via de schriftelijke 

signalering  doorgegeven.  

Ongevallenregistratie en Risicosignalering 

 Registaties 

2015-2106 

Registraties  

2016-2017 

Registraties 

2017-2018 

Registraties 

2018-2019 

Registraties 

2019-2020  

Registraties 

2020-2021 

Totaal 2 2 2 5 2 2 
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5. Zorgverbreding  

5.1. Interne begeleiding (IB)  

Voor de coördinatie van de basisondersteuning werken op de Johannesschool twee 

intern begeleiders. Voor extra ondersteuning, onderzoek en handelingsgerichte 

diagnostiek is orthopedagoge mevr. drs. E. Titre-Vroom ingeschakeld geweest.   

5.2. Leerlingvolgsysteem (LVS) 

Voor het leerlingvolgsysteem worden Cito-toetsen (groep 3 t/m 8) en KIJK! (groep 1-

2) gebruikt. Op het gebied van het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van kinderen wordt in de groepen 1-2 gewerkt met KIJK! en in de groepen 3 t/m 8 

met SCOL en wordt het relatiediagram van Orka ingevuld.  

 

Er hebben in totaal twee groepsbesprekingen per groep plaatsgevonden. Naar 

aanleiding van methodegebonden  en niet-methodegebonden toetsresultaten zijn 

in november en in maart door de intern begeleiders groeps-/leerlingbesprekingen 

gehouden met de leerkracht(en). Waar nodig vonden er tussentijds individuele 

leerlingbesprekingen plaats. Een deel van deze besprekingen vond online plaats, in 

verband met de Corona-maatregelen. 
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6. Organisatie  

6.1. Leerling-gegevens 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Aantal leerlingen op 1 

oktober 

196 183 187 201 199 203 

Onderbouw (t/m 7 jaar) 68 96 89 91 99 100 

Bovenbouw (8 jaar en 

ouder) 

128 87 98 110 100 103 

Jongens 100 92 87 104 105 103 

Meisjes 96 91 100 97 94 100 

Gewicht geen 192 180 186 198 196 200 

Gewicht 0,30 4 3 0 1 1 1 

Gewicht 1,20 0 0 1 2 2 2 

Rugzak leerling/ 

Arrangement 

1 1 1 5 5 5 

Uitstroom verhuizing  0 4 3 0 2 3 

Instroom verhuizing 3 4 2 11 3 4 

Instroom keuze andere 

school  

3 1 10 0 7 1 

Uitstroom onvrede met de 

school/klas of keuze voor 

ander type onderwijs  

0 0 1 0 0 0 

Uitstroom SO 0 1 0 1 0 1 

Uitstroom naar VO  43 20 20 28 28 30 

Instroom kleuters 15 18 21 20 21 26 

Zittenblijvers* 

(geen herfstleerlingen)  

2 1 0 1 0 2 

Leerjaar overgeslagen 0 0 0 0 0 0 

Verlengde kleuterperiode 1 4 1 3 1 2 

Versnelde kleuterperiode  0 0 5 1 6 2 

 

Na de geringe daling van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren, is er nu weer 

een lichte stijging te zien van het leerlingaantal.  

6.2. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

De leerlingen van groep 8 zwermen uit naar verschillende scholen voor VO in onze 

regio. In  een aantal gevallen krijgen de kinderen in groep 8 een zogenaamd 

dubbeladvies (bijv. HAVO/VWO of VMBO-TL/HAVO). Een dubbeladvies vanuit de 

Johannesschool wordt meestal gegeven aan kinderen van wie we weten dat ‘de 

capaciteit’ er wel inzit, maar dat het op het moment van advisering nog 

onvoldoende tot zijn recht komt. We adviseren dan een brugklas met beide 

schooltypen, zodat kinderen -bij wat mindere prestaties dan gehoopt- niet van 

school hoeven te veranderen en in hun beleving niet in een negatieve spiraal 

terecht komen. Deze manier van werken blijkt in de praktijk voor de kinderen goed 

te werken. Het is dan ook fijn om enthousiaste ‘oud-leerlingen’ van de 

Johannesschool op school terug te zien die blaken van zelfvertrouwen en plezier 

hebben in school.  Door een goede communicatie met ouders is de procedure voor 

de advisering –ook in Coronatijden- weer in goede harmonie verlopen.  
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Welk onderwijstype gaan de schoolverlaters volgen: 

 

Uitstroom leerlingen 2020-2021 

Praktijkonderwijs   

Vmbo basis    1    3,3% 

Vmbo basis/kader   

Vmbo kader   

Vmbo kader/TL   2    6,7% 

Vmbo TL   6  20,0% 

Vmbo TL/Havo   4  13,3% 

Havo   

Havo/Vwo 11  36,7% 

Vwo   6  20,0% 

Totaal aantal leerlingen  30 ll 100% 

 

Naar welke scholen gaan onze leerlingen? 

 

Schooljaar 2019-2020 

Melanchthon Bergschenhoek  2 

Melanchthon Berkroden   7 

Picasso Lyceum Zoetermeer  1 

Stanislas College Pijnacker 3 

s’ Gravendreef College 1 

Wolfert Lyceum Bergschenhoek 13 

Wolfert PRO 1 

Grotius College 1 

Christelijk Lyceum Delft 1 

  

Totaal aantal leerlingen  30 ll 
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7. Communicatie 
 

 7.1. Interne communicatie  

 
Team- en bouwsessies  

Tussen twee vakanties is, stond er telkens één bouwsessie en één teamsessie 

gepland, afwisselend op dinsdag- of donderdagmiddag. We hebben er zoveel 

mogelijk voor gezorgd dat er geen sessies plaatsvonden in drukke perioden rond 

Sint, Kerst en 10-minutengesprekken.   

 

Directie Coördinatoren Overleg (DCO)  

Afgelopen jaar is het DCO om de week op de woensdagmiddag bij elkaar geweest. 

 

Ondersteuningsteamoverleg  

Dit schooljaar is er iedere acht weken een uitgebreid (af en toe online) 

ondersteuningsteamoverleg geweest. In het ondersteuningsteamoverleg worden 

door de Intern Begeleiders kinderen ingebracht voor een leerlingbespreking. Het 

ondersteuningsteam, bestaande uit de IB-ers, directie en schoolmaatschappelijk 

werk beoordelen hoe deze leerling de beste hulp kan krijgen (intern of dat de 

bewuste leerling eventueel doorverwezen moet worden). Daarnaast hebben de 

intern begeleiders onderling ook regelmatig contact gehad over verschillende 

onderwerpen over de zorg. 

 

Vertrouwenspersonen  

De interne vertrouwenspersoon is dit schooljaar enkele keren benaderd voor advies 

door leerlingen en/of collega’s. Deze kwesties zijn tot ieders tevredenheid 

afgehandeld. Er waren geen bijzondere aandachtspunten dit jaar. Ook dit jaar is de 

informatieronde in de groepen geweest met aansluitend een korte toelichting in de 

nieuwsbrief. De externe vertrouwenspersoon is dit jaar niet ingeschakeld door het 

team.  

 

ICT overleg  

Regelmatig hebben de directeur en de ICT-er een overlegmoment gehad over 

lopende zaken en ontwikkelingen m.b.t. ICT. De ICT-coördinator heeft ook dit 

schooljaar deelgenomen aan de ICT-netwerkbijeenkomsten van SKOP. 

 

Contacten met ouders 

Klassenouder: Iedere groep heeft twee klassenouders, deze klassenouders kunnen 

de leerkracht helpen bij de organisatie van activiteiten in de groep. Ook dit jaar is 

het weer gelukt om voldoende klassenouders te krijgen en hier hebben wij dit jaar 

dankbaar gebruik van gemaakt bij het organiseren van groepsactiviteiten.  

 

Informatieavonden: De informatieavonden aan het begin van het schooljaar 

konden helaas niet doorgaan in verband met de Coronamaaatregelen, In plaats 

daarvan hebben alle leerkrachten hun info-avond opgenomen op video en zijn de 

filmpjes verspreid via Social Schools. Het inloopspreekuur voor vragen van ouders 

vond vervolgens online plaats via Teams. 

 

Informatieavond over het Voortgezet Onderwijs:  

Begin november hebben wij de informatieavond voor ouders van groep 7 en 8 over 

het voortgezet onderwijs in het algemeen online verzorgd.  
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Voortgangsgesprekken: Rond de herfstvakantie zijn er via Teams online gesprekken 

gevoerd met ouders over de sociaal-emotionele voortgang van de kinderen. Vanaf 

groep 5 werden ook de leerlingen uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. 

Tijdens dit gesprek werd de voortgang op de sociale competenties besproken, aan 

de hand van het formulier dat ouders van te voren invulden.  

 

Oudergesprekken: In februari zijn de online rapportgesprekken geweest. Tijdens deze 

rapportgesprekken werd over de algehele voortgang gesproken.  

 

Oudervereniging  

Ook dit schooljaar konden we rekenen op de hulp en het organisatietalent van de 

OV-leden. Zes keer kwamen de OV-bestuursleden bij elkaar om lopende zaken te 

bespreken, gedane zaken te evalueren en te kijken naar de komende activiteiten. 

Tijdens deze overleg-momenten was de onderbouw coördinator namens het team 

aanwezig.  

 

Medezeggenschapsraad  

De Medezeggenschapsraad bestond dit jaar uit:  

Oudergeleding: 

Marleen Elferink 

Madeleine Israël  

Teamgeleding:  

Sanne Klijn 

Jacqueline Spitteler 

Namens de Johannesschool in de GMR: 

Sanne Klijn (leerkracht) 

Madeleine Israël (ouder) 

Men heeft zich bezig gehouden met taken zoals het (school) jaarplan, de begroting, 

de formatie en diverse andere schoolgerelateerde zaken.  

 

 

7.2.  Externe communicatie 

 

Contacten met bestuur en directieoverleg  

De Johannesschool is een van de vijf scholen van de SKOP (Stichting Katholiek 

Onderwijs Pijnacker). De directeuren van de vijf scholen zitten in het directieteam. Dit 

directieteam vergadert een keer in de drie weken onder leiding van directeur-

bestuurder Henk Hooijmans.  

 

Directieoverleg scholen Pijnacker-Nootdorp  

De directeuren van de basisscholen uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen 

een aantal keer per jaar bij elkaar om over het lokaal onderwijs beleid te praten. Dit 

jaar vonden de bijeenkomsten online plaats. 

 

Contacten met de tussenschoolse opvang Knabbel& Babbel 

Regelmatig was er formeel en informeel contact tussen de directie van de school en 

de overblijfcoördinator van Knabbel&Babbel. Tijdens deze overlegmomenten werd 

naast praktische zaken ook gesproken over communicatie van de verschillende TSO 

leid(st)ers naar de kinderen toe. Ook is er overleg geweest tussen directie en het 

bestuur van Knabbel& Babbel.  
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Overige externe communicatie    

Gedurende het schooljaar waren er kortlopende of langdurige contacten met de 

volgende personen of instanties: 

 De onderwijsadviesdienst (OA) (Ronald Karsdorp en Helene Labout). 

 Marja Hogervorst vanuit de GGD.  

 De schoolarts en verpleegkundige over geneeskundige onderzoeken. 

 Verschillende logopedisten over logopedische onderzoeken en 

behandelingen. 

 Schoolmaatschappelijk werk (MEE) in de persoon van Mandy de Keijzer. 

 De leerplichtambtenaar over toezicht op de leerplicht. 

 Scholen VO over de verwijzing van leerlingen van groep 8. 

 Andere basisscholen over de in- en uitschrijving van leerlingen. 

 Weer Samen Naar School en de Permanente Commissie Leerlingenzorg over 

de leerlingenzorg en de verwijzing van leerlingen naar het speciaal 

basisonderwijs. 

 PPO Delflanden voor consultatie en/of preventieve ambulante begeleiding 

 Bibliotheek en Probiblio. 

 PABO Thomas More over stagiaires.  

 Sportverenigingen i.v.m. buitenschoolse activiteiten. 

 De parochie i.v.m. gezinsvieringen, lessen van de pastor, vormsel en 

communie. 

 De Papaver m.b.t. leskisten en excursies rond natuur- en milieueducatie. 

 KIJK Kunst  

 De Cultuurtrein 

 Team4Talent i.v.m. gymlessen en cultuuraanbod 

 Skippy/Pepijn: overlegmomenten m.b.t. Naschoolse Opvang van een aantal 

leerlingen en de peuterspeelzaal kinderen.  

 De gemeente i.v.m. de lokaal educatieve agenda. 

 Beheerder sporthal het Baken i.v.m. onze gymlessen 

 Particuliere Remedial Teachers en kindercoaches  

 Ambulant begeleiders vanuit VISEO i.v.m. leerling met een arrangement 

 Wijkvereniging i.v.m. oud papier opbrengsten 

 Schoolfotograaf Jense en de Ruiter 

 Bureau Halt (gastlessen groep 8) 

 JGZ lessen voor groep 7 en 8 

 Roel de Jong voor Kiddosport (peutergym) 
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8. Een terugblik op het schooljaar 2020-2021 
  

September 2020 

Opening schooljaar 

Frisse start van het schooljaar 2020-2021! In september werd officieel met de gehele 

school het schooljaar geopend. Bij de opening van het schooljaar werd aandacht 

besteed aan onze schoolafspraak: we gedragen ons op school Netjes, Aardig en 

Rustig. 
  

Verder lieten alle leerkrachten zien in welk voorleesboek ze gingen 

beginnen in de klas en vertelden ze waarom ze nu juist dát boek 

gekozen hadden. Er stond de kinderen veel lees- en luisterplezier 

te wachten, met ‘De kinderen van de Grote Beer’, ‘Dummie de 

Mummie’, ‘Pippi Langkous’, ‘Oorlogsgeheimen’ en nog veel meer. 

Genieten!  

 

Informatieavonden 

De informatieavonden konden helaas niet fysiek doorgaan vanwege alle 

coronamaatregelen. Om de ouders/verzorgers toch te informeren over de 

werkzaamheden en activiteiten in de klas hadden de leerkrachten een presentatie 

gemaakt op film. De filmpjes werden via Social Schools verzonden naar ouders. 

Natuurlijk werd er weer verteld over onze superhelden aanpak van Orka. Als er 

vragen waren konden ouders altijd even contact opnemen. De ouders die de poster 

ook thuis willen gebruiken konden deze aanvragen en meenemen.   

 
 

Kenningsmakingsgesprekken 

Op donderdag 10 september en maandag 14 september was er in de groepen 1 

t/m 8 vanaf 15.30 uur gelegenheid voor een kennismakingsgesprek, bedoeld om de 

ouders de mogelijkheid te geven om extra informatie over hun kind uit te wisselen 

met de leerkracht. Het gaat om bijvoorbeeld informatie over medicijngebruik, 

veranderingen in de gezinssituatie, bijzondere aandachtspunten, enz.      

Tijdens de overdracht van de vorige naar de nieuwe leerkracht wordt er al veel 

informatie uitgewisseld. Bij het kennismakingsgesprek gaat het 

om aanvullende persoonlijke informatie die belangrijk is voor het welzijn van het  kind 

bij de nieuwe juf.   
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Educatief cadeau 

De kinderen en de leerkrachten mochten 

genieten van het educatieve cadeau dat 

we via de Oudervereniging hebben gekregen: 

lesbezoeken van Exotus Serpenti! Iedere groep 

kreeg exotische dieren op bezoek, zoals een 

gekko, een slang en een schildpad.    

De medewerkers van Exotus Serpenti hebben de 

kinderen veel verteld over alle dieren. Het was 

een bezoek om van te genieten en van te leren.  

 

 

 
Oktober 2020 

Lightwise 

Het was weer tijd voor de jaarlijkse Light Wise controle 

voor de groepen 5 t/m 8. Hulpouders én hulp-opa én 

fietsenmaker Bike 

Totaal Wijtman Pijnacker controleerden alle fietsen op 

verlichting en waren niet te beroerd om ook banden 

op te pompen, remmen te controleren en her en der 

een zadel bij te stellen. Dankzij deze klussers konden 

de kinderen de donkere maanden weer goed verlicht 

door het donker fietsen.   

 

 

Groep 7 bezoekt ‘democracity’  

Groep 7 bracht een bezoek aan het gemeentehuis om het spel 'Democracity' te 

spelen. De kinderen maakten via het spel kennis met democratische besluitvorming 

binnen de politiek. Samen vormden de kinderen de volksvertegenwoordiging van de 

fictieve stad ' Democracity' en hoe besluit je dan democratisch wat er allemaal in 

de stad gebouwd moet worden? In groepjes van zes richtten de kinderen een eigen 

partij op en bedachten speerpunten. Na een stevig debat namen ze samen een 

besluit. Leuk én leerzaam!  

 

 

Kinderboekenweek 

Wat hebben we een gezellige Kinderboekenweek achter 

de rug in het thema “en toen”.  

De kinderen van de bovenbouw hebben voorgelezen 

aan de onderbouw. Groep 5 ging op voorleesbezoek bij 

de peuterspeelzaal. Er werden weer veel boeken 

verkocht op de jaarlijkse 

boekenmarkt.  

En er was weer een winnaar 

bij de voorleeswedstrijd.  
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November 2020 

Kabouterspeurtocht groep 1-2 

De leerkrachten hadden een 

kabouterspeurtocht rondom de school 

georganiseerd voor de kleuters. Zij ging op zoek 

naar paddestoelen en deden leuke en leerzame 

spelletjes. 

  

 

  

Mediamasters  

De kinderen van de groepen 7 en 8 

hebben vorige week in het kader van de Week van de Mediawijsheid weer 

meegedaan met Mediamasters. Elke speldag startte met een korte aflevering op het 

digibord. In de afleveringen werden thema’s van mediawijsheid behandeld en 

verwerkt in een spannend verhaal. Zo leerden de kinderen bijvoorbeeld over 

cyberpesten, betrouwbaarheid van bronnen en het zelf creëren van content.   Naast 

de afleveringen gingen de leerlingen aan de slag met opdrachten, de zogeheten 

mediamissies. Door het maken van deze mediamissies leerden ze op een 

uitdagende manier over media: Hoe presenteer je jezelf op internet? Hoe vind je 

betrouwbare informatie? Hoe maak je een blog? Aan het 

einde van MediaMasters ontvingen de kinderen een MediaMasters diploma, hét 

bewijs dat zij mediawijs met media kunnen omgaan.   

 
 

December 2020 
Groep 1-2 maakte Sintwerkjes en slingers voor de Covid-

afdeling van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Dat 

maakte patiënten én zorgpersoneel blij! 

 

 
Sinterklaas 

Dit jaar mochten wij de Sint en zijn Pieten weer 

verwelkomen op school.  Wij moesten onze viering 

aanpassen vanwege de coronamaatregelen, waardoor de groepen 1-2-3-4 de Sint 

en zijn pieten ontvingen in de theaterzaal.  

De Sint is later op de ochtend nog langs verschillende groepen gegaan en kon zien 

hoe alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun surprises open mochten maken. Wat 

waren er mooie creaties gemaakt. 

 

De Sintviering was dit jaar voor het eerst te 

volgen via een livestream, zodat we de ouders 

een kijkje konden geven tijdens de viering op 

school. Ouders konden ook op een later 

moment de viering terug kijken.   
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Kerst 

Helaas gingen door een nieuwe lockdown de kerstviering in de kerk, het kerstontbijt 

niet door.  

Wij hebben gelukkig wel een paar weken kunnen genieten van de kerstsfeer in de 

school en het begin van de advent. Wij waren op tijd begonnen met onze 

adventsactie voor de voedselbank. In Nederland zijn best veel gezinnen afhankelijk 

van de voedselbank, waardoor sommige kinderen met een lege maag naar school 

gaan. Op de Johannesschool wilden wij gezinnen helpen die het moeilijk hebben 

met het aanvullen van hun voorraadkast. Daarom zijn er houdbare 

(ontbijt)producten of hygiëne-artikelen ingezameld voor de voedselbank. In iedere 

klas én in de teamkamer stond een krat klaar waar kinderen en leerkrachten de 

spullen in konden doen. Daarna is alles opgehaald door de voedselbank en hebben 

wij een hoop mensen blij kunnen maken. 

 

Gelukkig konden wij een leuke kerstviering opnemen op film, zodat wij de 

kerstvakantie in konden gaan in een warme sfeer.  

 
 

Januari 2021 

Weer een nieuwe lockdown periode met thuisonderwijs.  

In deze tweede lockdown, met thuisonderwijs en werken 

vanuit huis, was opnieuw alles anders. Voor de ouders, voor 

de kinderen en voor de leerkrachten. Een nieuw dagritme en 

een andere structuur waar we weer even aan moeten 

wennen. Gelukkig zette iedereen zijn beste beentje voor en 

werd er thuis hard gewerkt! De leerlingen werken op Snappet of met de juf in Teams 

en kregen vaak hulp van de ouders. Fijn dat we op deze manier de kinderen samen 

hebben kunnen helpen!   

 

 

Februari 2021 
Wat een feest dat de kinderen weer naar school toe konden! Weer lesgeven in de 

school, geen online lessen meer! En fijn om weer samen te kunnen leren, spelen en 

lachen.  

 

Carnaval  
Wij vierden vlak voor de voorjaarsvakantie in iedere groep 

een mini-carnaval. Polonaise met de hele school was dit jaar 

niet mogelijk, door dat we alle groepen vanwege de 

maatregelen nog gescheiden moesten houden. Maar toch 

aan het einde van de dag, was het in alle groepen even 

feest! Alle kinderen mochten verkleed naar school, fijn om 

even wat leuks te kunnen doen met elkaar! 
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Maart 2021 
Jubileum juf Thera, 40 jaar op de Johannesschool!  

 

Juf Thera werkt 40 jaar in het onderwijs én 40 jaar op de 

Johannesschool! Team en kinderen en ouders hadden  

juf Thera verrast met bloemen en cadeaus. Groep 6 gaf 

een prachtige theedoos, gevuld met thee en mooie 

wensen.   

  

Op naar nog veel meer mooie jaren op de 

Johannesschool, juf Thera!  

 

 
  

 

Johannesschool in actie voor het goede doel!  

Net als ieder schooljaar steunden wij ook dit 

jaar een goed doel. Voor dit jaar heeft de 

leerlingenraad, in overleg met de werkgroep 

Goede Doelen, gekozen voor De wildopvang 

in Delft. Er werd geld ingezameld voor de 

dieropvang zodat zij wilde dieren op kunnen 

vangen en deze dieren kunnen verzorgen. 

 

Iedere groep mocht een dier uitkiezen, waarvoor zij 

geld gingen verzamelen. Alle klassen mochten zelf 

bedenken hoe zij de Wildopvang wilden steunen. De kleuters 

hebben héél veel flessen ingezameld, de groepen 3 t/m 6 

hebben heitjes voor karweitjes gedaan en de groepen 7 en 8 

hebben hun eigen sponsorloop georganiseerd.  

Uiteindelijk is er een waanzinnig bedrag opgehaald, 

wel € 1500,10. Waardoor er is gekozen een deel van het bedrag 

te doneren aan de stadsboerderij & waterspeeltuin BuytenDelft. Ook zij hebben door 

de corona maatregelen een hele pittige periode gehad. 
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First Lego League  

Afgelopen najaar is de First Lego League op school van start 

gegaan. Een groepje leerlingen uit groep 5, 6 en 7 zijn aan 

de slag gegaan met programmeren, presenteren, 

onderzoeken.  

 

Tijdens de lockdown is de groep online doorgegaan en in 

de afgelopen weken zijn de robotmissies in elkaar gezet. 

Deelname aan de finale was door de lockdown niet 

haalbaar, maar de robotmissies zijn gefilmd. De FLL-

ers vertelden aan de hand van het filmpje aan hun klasgenoten wat ze allemaal 

beleefd en geleerd hebben tijdens de First Lego League! 

 

 

 

April 2021 

Terugblik op de paasviering  

Wat was het toch leuk om weer met 

elkaar een fijne paasviering te hebben 

op school. Een lekker ontbijtje of lunch in 

de klas, luisteren naar het 

paasverhaal, Paasgym van meester 

Roel of meester Gerben en eitjes zoeken 

in de klas. Fijn dat we binnen de 

maatregelen een manier konden 

vinden om een heel gezellige viering te 

organiseren!   
  

     
Mei 2021 

Hoera! Kamp groep 8 kon doorgaan!  

Op maandag 10 mei kwam het verlossende woord dat het kamp van groep 8 door 

kon gaan, hoera!   

  

Van 17 t/m 19 mei was het dolle boel in het kamphuis in Teteringen. Vandaag en 

morgen gaat het feest nog even verder in en rond school, met een 

escaperoom, bbq en disco in de school.  
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Juni 2021 

Enorm trots op onze groep 8!   

De uitslag van de IEP eindtoets kregen wij 

binnen van groep 8! Het landelijk 

gemiddelde dit jaar van deze eindtoets lag 

op 79,7. Onze groep 8 had een gemiddelde van 85! Een resultaat waar de kinderen 

trots op mogen zijn!   

  

 

Nóg meer feest: mooie cadeaus van de Oudervereniging!   

De OV trakteert! Ieder schooljaar wordt er vanuit de ouders een (educatief) cadeau 

aan de leerlingen gegeven. Dit jaar konden groep 3 t/m 8 gaan genieten 

van lasergamen en freerunnen en de groepen 1-2 kregen dieren op bezoek van de 

stadsboerderij & waterspeeltuin BuytenDelft!  

  

Sportdag groep 1 t/m 4 

Met prachtig weer konden de kinderen en leerkrachten genieten van 

een sportieve dag! De kinderen konden zich uitleven in de sporthal bij 

meester Roel en meester Gerben. Maar ook op het grasveld voor Het 

Baken met Team4Talent. In de sporthal was een uitdagend parcours 

neergezet met veel klim- en klauteronderdelen. Op het grasveld 

stonden allerlei spelletjes en opdrachten klaar. De kinderen konden in 

groepjes kiezen en lekker aan de slag! Als afsluiting gingen de 

kinderen picknicken met hun klas en kregen zij een lekker ijsje!  

  

Sportdag groep 5 t/m 8 

Groep 5 t/m 8 hebben onder leiding van meester Gerben en Team4talent talloze 

spellen en activiteiten gedaan én zich flink uit kunnen leven op een grote 

stormbaan. Het was weer een gezellige sportdag! 
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Schoolreis  

Wat een geluk, de schoolreis van 25 juni kon doorgaan! De 

groepen 1 t/m 3 hebben zich prima vermaakt in 

Plaswijckpark en de groepen 4 t/m 8 hebben een gezellige 

dag gehad in Duinrell. Het weer zat mee, de sfeer zat er 

goed in; niets wat een leuke schoolreis in de weg heeft 

gestaan!  

  

Gelukkig hadden we veel hulp van ouders!  

        

 

Juli 2021 
Jubileum 

  

Wat was het jubileum leuk, wat 

een feest! Wij hebben genoten 

van drie dagen kunst, drie 

dagen workshops, drie dagen 

feest. Dinsdag 13 juli krijgen alle 

leerlingen een 

eigen jubileumboek met foto’s, 

zodat ze thuis -samen met 

ouders- nog even na konden 

genieten van het feest.  

  

 
Musical en afscheid groep 8  

Op 9 juli en 12 juli mochten onze 

kanjers van groep 8 schitteren in hun 

eindmusical De Diamantroof. Op 9 

juli mochten de ouders komen 

genieten en op 12 juli konden alle 

leerlingen van school gezellig 

kijken.   

  
  
  

Raamspringen kleuters    

    

Groep 2 mocht uit het raam ‘naar groep 3 

springen’. Tussen de middag konden zij gezellig met 

hun klas picknicken, aan het eind van middag nog 

eventjes groep 8 aanmoedigen bij hun afscheid en 

dan konden de kinderen van groep 1 juichen 

voor de kinderen van groep 2 toen zij uit het raam 

mochten springen ‘naar groep 3’!  
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Bijlage 1:  Opbrengsten per vakgebied t.o.v. de streefdoelen van de school 

 
We hebben in januari 2021 besloten de Cito M-toetsen in het schooljaar 2020-2021 

niet af te nemen. Door de lockdown hadden de kinderen veel onderwijstijd en lessen 

gemist. Het afnemen van de Cito-toetsen kost jaarlijks veel tijd en deze tijd 

besteedden we dit keer liever volledig aan het geven van lesinstructie. Onderstaand 

vindt u daarom het schooloverzicht van de Cito E-toetsen.  

  
VS: Vaardigheidsscore  IO: Inspectiescore  LG: Landelijk gemiddelde 

-De leerkrachten van groep 1-2 bepalen aan de hand  van de observaties in KIJK!, 

gesprekjes, spelletjes/werkjes op welk niveau de leerlingen presteren. Kleuters leren elke dag 

iets nieuws. : kleuren, tekenen, motorische ontwikkeling, het leggen van sociaal contact en 

het maken van vriendjes hoort daarbij. Voor leerkrachten is het belangrijk om die 

ontwikkeling te kunnen volgen. Met behulp van verzamelde informatie kan de leerkracht 

besluiten of een kleuter extra hulp of juist meer uitdaging nodig heeft en wanneer een kleuter 

naar groep 3 kan. De toetsen van CITO zijn een momentopname en kunnen daardoor een 

vertekend beeld geven. De kleutertoetsen waren al niet verplicht en wij hebben er met 

ingang van schooljaar ’18-’19 voor gekozen deze toetsen niet meer te gebruiken.  

-In dit overzicht zijn de resultaten weggelaten van één leerling die uit zal stromen naar PRO 

en van twee leerlingen met uitstroom naar het SBO. 


